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KẾ HOẠCH
Triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030,
Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
và hoạt động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô
Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030,
Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự
tiến bộ của nữ thanh niên Việt Nam, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Kế
hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030,
chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự
tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để nữ và nam
thanh thiếu niên Thủ đô tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời
sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.
2. Góp phần trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ, đoàn viên và nữ
thanh niên Thủ đô trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, vì sự tiến bộ phụ nữ
góp phần nâng cao vị trí, vai trò của nữ thanh niên Thủ đô trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô và đất nước.
3. Công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự
tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô phải được duy trì thường xuyên, liên tục tại địa
phương, đơn vị; tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và
tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân Thủ đô.
Nội dung thực hiện phải đổi mới theo hướng thiết thực, có chiều sâu, đáp ứng mục
đích đề ra.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách,
pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới
1.1. Thành đoàn Hà Nội
- Xây dựng, sưu tầm, chia sẻ các ấn phẩm truyền thông nâng cao nhận thức
cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên
cơ sở giới, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của tuổi trẻ, như infographic, clip tuyên
truyền, phim ngắn, ca khúc tuyên truyền... Tăng cường các tuyến tin, bài định
hướng về giới cho thanh thiếu nhi Thủ đô trên website Thành đoàn Hà Nội và các
trang mạng xã hội của các tổ chức Đoàn - Hội - Đội.
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- Tổ chức chiến dịch truyền thông “Thanh niên Thủ đô chuẩn - nói không với
định kiến giới” trong năm 2021, 2022. Khảo sát, đánh giá nhận thức và hành động
của thanh thiếu niên Thủ đô về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực
trên cơ sở giới, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
- Báo Tuổi trẻ Thủ đô tăng cường các tin, bài, ấn phẩm về chăm sóc sức khỏe
sinh sản, giáo dục giới tính cho thanh thiếu nhi; mở chuyên mục tư vấn cho nữ
sinh viên về tình yêu, hôn nhân, gia đình, giới tính, chăm sóc sức khỏe; phối hợp
với Hội LHPN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình toạ đàm,
diễn đàn về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, phòng ngừa xâm
hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, xoá bỏ định kiến giới.
- Triển khai, tuyên truyền tới các cấp bộ Đoàn bộ tài liệu tập huấn cho đội
ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội về các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và thực hiện
công tác bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hoá, bình đẳng, hạnh phúc, phòng
chống bạo lực gia đình, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới do Trung ương và
Thành phố ban hành.
1.2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Sưu tầm, chia sẻ các ấn phẩm truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính
sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở
giới, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết
của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước”; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình;
tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh CNH,
HĐH đất nước… trên các trang thông tin, mạng xã hội, fanpage, facebook của cá
nhân, đơn vị; lồng ghép trong các hoạt động sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các buổi
sinh hoạt chuyên đề,...
- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận
thức, thực hành về bình đẳng giới trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô; tuyên
truyền giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa
phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại
cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam thanh niên, trẻ em trai, gia đình trẻ và
người dân trên địa bàn Thủ đô trong việc thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ định
kiến về giới.
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, liên hoan văn hóa văn nghệ, tọa
đàm, giao lưu tìm hiểu… cho đoàn viên thanh niên và nữ thanh niên gắn với kỷ
niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Xây dựng mô hình
điểm truyền thông cộng đồng về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Thủ đô thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ của nữ thanh niên các cấp; tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng
giới, kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ ở cơ sở và đoàn
viên, thanh niên.
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2. Tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình, hoạt động hỗ trợ nữ
thanh niên Thủ đô
2.1. Thành đoàn Hà Nội
- Lồng ghép các hoạt động phát huy, hỗ trợ nữ thanh niên, trẻ em gái trong
các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,
“Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tôi yêu Hà Nội”; các chương trình đồng hành với thanh
niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi
nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng
trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; trong công tác
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của Đoàn - Hội - Đội.
- Duy trì và đảm bảo cơ cấu nữ thanh niên, trẻ em gái trong các giải thưởng
do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội
Thành phố tổ chức.
- Phối hợp thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ tư vấn,
trợ giúp trẻ em các cấp. Tăng cường nắm bắt thông tin, lên tiếng và tham gia giải
quyết các vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Đảm bảo cơ cấu giới tính
trong các hoạt động, mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề
về trẻ em, đặc biệt là là mô hình “Hội đồng trẻ em”, Diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ
Quyền trẻ em, mô hình Hòm thư góp ý trong các liên đội.
- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, thường xuyên cập nhật thông tin, trang
bị kĩ năng cho cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi về công tác bảo vệ, chăm
sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Lồng ghép nội dung liên quan đến thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các chương trình, cuộc thi, diễn
đàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi.
- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành, nhất là với Hội LHPN Việt Nam
thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để
nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình, giải pháp phù hợp ở những
địa phương còn có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên
cơ sở giới.
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố
trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo tại các phòng, ban, đơn vị
trực thuộc Thành đoàn; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành ít nhất
25%, Ban Thường vụ Thành đoàn ít nhất 15% trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn thành
phố Hà Nội lần thứ XVI.
2.2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt dưới
cờ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, đối thoại, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, nói
chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tổ
chức đa dạng các hoạt động trong “Tháng Tuổi trẻ Thủ đô hành động về bình
đẳng giới và phòng chống bạo lực” trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 hằng năm.
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- Phối hợp thực hiện giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp, tư vấn
tuyển sinh, hướng nghiệp, tuyên truyền pháp luật, phát triển văn hóa, phát hiện,
bồi dưỡng đãi ngộ tài năng trẻ; ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công
nghệ thông tin trong công chức trẻ và tăng cường thông tin đối với thanh niên dân
tộc, khu vực miền núi; Chương trình “Thanh niên với phong trào sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả” và các hoạt động thanh niên đưa hàng Việt về nông
thôn; hỗ trợ nữ thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.
- Phối hợp triển khai có hiệu quả và đẩy mạnh các mô hình, công trình phần
việc thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và hội viên
hội phụ nữ các cấp trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là mô hình
“Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện”; tiếp tục duy trì có hiệu quả mô
hình “Đội tự quản đảm bảo trật tự và văn minh đô thị” (Đội tự quản 3+ tại các
phường, thị trấn) góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
- Phối hợp tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm, chia sẻ các trang thông tin
điện tử về lao động và việc làm trên các trang mạng xã hội fanpage, facebook của
các đơn vị; tổ chức giao lưu giữa các nhà doanh nghiệp thành đạt với học sinh,
sinh viên để trao đổi thông tin, tạo cơ hội tìm việc làm cho thanh niên. Ưu tiên
giới thiệu việc làm cho nữ thanh niên. Có cơ chế khuyến khích thanh niên vay
vốn, phát triển sản xuất, đặc biệt là đối tượng nữ thanh niên có gia đình thuộc diện
chính sách, nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
- Quan tâm chăm lo, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nữ cán bộ đoàn.
Khuyến khích và tăng số cán bộ nữ làm công tác thanh niên và đảm nhận các vị trí
quan trọng trong hệ thống của Đoàn. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ Đoàn ít nhất 15% trong Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ
2022 - 2027.
3. Kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng vì sự
tiến bộ của nữ thanh niên Việt Nam
3.1. Thành đoàn Hà Nội
- Kiện toàn Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô, thực hiện có
hiệu quả các hoạt động liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của nữ thanh
niên Thủ đô được đề ra theo kế hoạch.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng định kỳ hằng năm; duy trì
thường xuyên cơ chế giao ban, thông tin của Hội đồng. Tổ chức kiểm tra, giám sát
việc thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, hoạt
động của Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô; giám sát các chuyên đề
về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác bình đẳng giới trong thanh
thiếu nhi Thủ đô.
- Thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả công tác triển khai chiến lược
quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và hoạt động vì sự tiến bộ của
nữ thanh niên Thủ đô theo các hoạt động cụ thể và trong các báo cáo 6 tháng, tổng
kết năm.
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3.2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Kịp thời kiện toàn Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên các cấp khi có
sự thay đổi nhân sự; họp định kỳ hoặc đột xuất khi cần ý kiến của tập thể Hội
đồng về một hoặc nhiều hoạt động quan trọng.
- Chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong tham mưu các văn bản
chỉ đạo, triển khai thực hiện; kiểm tra tình hình triển khai công tác bình đẳng
giới, vì sự tiến bộ của nữ thanh niên; báo cáo định kỳ các nội dung liên quan theo
yêu cầu.
- Tham mưu, phối hợp tổ chức kiểm tra về công tác bình đẳng giới lồng ghép
trong kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị. Xây dựng
kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề về công tác bình đẳng giới. Phát hiện những
vấn đề bất cập để kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, điều chỉnh
chính sách phù hợp.
- Kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng hoặc đề xuất tuyên dương,
khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
4. Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12/2021
4.1. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền
- Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021!
- Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
25/11/2021!
- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em!
- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối
với phụ nữ và trẻ em!
- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương!
- Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19!
- Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương!
- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em!
- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em!
- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại!
- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em!
- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại!
- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng!
- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động!
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- Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục!
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với
phụ nữ và trẻ em!
- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
4.2. Nội dung hoạt động
- Cấp Thành phố:
+ Trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Thành phố với
Hội LHPN Việt Nam Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 xây dựng kế hoạch, nội
dung, thông điệp, chủ đề cho Tháng hành động theo kế hoạch. Nội dung các hoạt
động triển khai Tháng hành động cần đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia
đông đảo của đoàn viên thanh niên và Nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, chú ý tổ chức
các hoạt động tại những vùng người dân có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thanh
niên sinh sống và các khu công nghiệp có nhiều nữ thanh niên công nhân, tập
trung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc
biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
- Triển khai, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để thay đổi nhận thức và
hành động về định kiến giới trong thanh niên Thủ đô. Đăng tải thường xuyên, liên
tục các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ
sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên các trang mạng xã hội:
zalo, youtube, các fanpage Thành đoàn Hà Nội, Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội
đồng Đội thành phố Hà Nội,...
- Quận, huyện, thị đoàn; Đoàn các đơn vị công nhân viên chức và đại học,
cao đẳng, học viện:
+ Căn cứ vào tình hình dịch Covid - 19 và điều kiện cụ thể của địa phương,
đơn vị, phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng Tuổi trẻ Thủ đô hành động vì bình
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trước ngày 15/11/2021. Lễ
phát động gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các
hoạt động của Tháng hành động thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú,
phù hợp tình hình của đơn vị, địa phương.
+ Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đoàn viên,
thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: treo băng rôn, khẩu hiệu,
pano, áp phích trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua các trang thông tin
điện tử, mạng xã hội, fanpage, facebook cá nhân, đơn vị; sưu tầm, chia sẻ các sản
phẩm truyền thông tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Thành phố đến đoàn viên,
thanh niên Thủ đô. Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội;
sinh hoạt chuyên đề, triển lãm tranh, ảnh, cuộc thi, giao lưu văn nghệ, thể thao,
tham quan học tập kinh nghiệm,… về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
+ Các cấp bộ Đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng
cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình
dục trẻ em, củng cố, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em

7

cấp huyện. Phát huy mô hình “Hội đồng trẻ em” để trẻ em tham gia vào các vấn đề
liên quan đến trẻ em, nhất là bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành đoàn Hà Nội
1.1. Ban Tuyên giáo Thành đoàn: Thường trực Kế hoạch và triển khai chiến
lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và hoạt động vì sự tiến bộ
của nữ thanh niên Thủ đô.
- Triển khai chiến dịch truyền thông “Thanh niên Thủ đô chuẩn - nói không
với định kiến giới”. Sưu tầm, chia sẻ, xây dựng một số ấn phẩm tuyên truyền
(infographic, video, pa nô, áp phích và bộ công cụ tuyên truyền trực quan trên
mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage,...) của Đoàn Thanh niên Thành phố.
- Đẩy mạnh đăng tin, bài viết tuyên truyền trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội
và Website thanhdoanhanoi.gov.vn; phối hợp với hệ thống báo chí trên địa bàn
Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng tải bài viết, thông tin tuyên truyền về bình đẳng
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em trên các trang mạng xã hội của các tổ chức Đoàn và triển khai tới các cơ sở
Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc...
1.2. Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư, ban Công nhân viên chức
và An ninh quốc phòng, ban Công tác Thiếu nhi, Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội
đồng Đội Thành phố
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đối tượng quản lý triển khai các hình thức
tuyên truyền phù hợp; theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trong cụm thực hiện Kế
hoạch này.
- Tích cực đăng tải, đẩy mạnh tuyên truyền trong khối đối tượng bài viết,
thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,
đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên các trang mạng xã hội do đơn vị
quản lý.
1.3. Ban Thanh niên Trường học
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị khối đại học, cao đẳng, học viện đẩy
mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc
biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đến sâu rộng đoàn viên thanh niên, học
sinh sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động của Đoàn, Hội,
các CLB học thuật tại trường.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên khối đại học, cao đẳng, học viện tổ chức các
hoạt động hỗ trợ nữ học sinh, sinh viên đi đầu xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội
và điều kiện thuận lợi để nữ thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và
phát triển tài năng; phát triển tư duy độc lập, khả năng sáng tạo góp phần xây dựng
môi trường lành mạnh chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
- Tích cực vận động và tổ chức cho nữ thanh niên tham gia phổ cập giáo dục,
giúp đỡ thanh thiếu nhi Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
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1.4. Cung Thanh niên Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội, trường Lê Duẩn:
Lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, các giải pháp trong kế hoạch vào các
chương trình, hoạt động của đơn vị. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đồng hành
với nữ thanh niên và trẻ em gái.
1.5. Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội
- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, sàn
giao dịch việc làm. Ưu tiên giới thiệu việc làm cho nữ thanh niên. Có cơ chế khuyến
khích thanh niên vay vốn, phát triển sản xuất, đặc biệt là đối tượng nữ thanh niên có
gia đình thuộc diện chính sách, nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
1.6. Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Tăng cường đăng tải các tin, bài, xuất bản phẩm về
bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; giới thiệu các mô hình, cách làm
hay, câu lạc bộ về bình đẳng giới.
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm,
tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động báo cáo với cấp ủy, chính
quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả nội dung
của kế hoạch.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan duy trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi
dưỡng các kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác
tuyên truyền.
Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai
đoạn 2021 - 2030 chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và
hoạt động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô, Ban Thường vụ Thành đoàn đề
nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nghiêm túc
triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);
- Thường trực TUHN (để b/cáo);
- Ủy ban Nhân dân TPHN (để b/cáo);
- Ban TG, DV, VP TUHN;
- Ban TG, TC, VP TW Đoàn;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHN;
- Hội LHPN Việt Nam TPHN;
- Thường trực TĐHN (để c/đạo);
- Các Ban, Văn phòng TĐHN (để t/hiện);
- Các ĐVSN thuộc TĐHN;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc TĐHN;
- Website TĐHN;
- Lưu VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Đức Tiến

